Karen Put
Havenweg 13 -15
Google maps: klik hier
06-48178400
Hieronder de route beschrijving via de Oversteek en met het openbaar vervoer komt vanaf het
station. Als je voor het pand staat, kun je aanbellen bij mijn naambordje.
Op sommige tijdstippen kun je gewoon naar binnenlopen, omdat de deur open staat voor de
‘Dagloners’ die de stad mooi schoon houden (deze hardwerkende dak- en thuislozen soms ook exverslaafden maken graag een praatje als ze staan te wachten). Ik vind het wel fijn als je toch even
aanbelt en op me wacht, ik kom je halen. De ruimte zit op de 2de verdieping, dus mogelijk moet je
heel even wachten.
Route met de auto via de Oversteek
Wanneer je over de nieuwe brug Nijmegen binnenkomt (de oversteek), ga je bij de rotonde
(Nymaplein) als je de brug over bent de eerste weg rechts: S 101 volgen. Bij het volgende kruispunt
ga je weer rechts, onder de brug door en rechtdoor de Weurtseweg op. Net voorbij Hagemans verf
(linkerkant van de weg) ga de naar links de havenweg in. Je rijdt de dijk op, steekt het fietspad over
en rijdt langs Hilckman (aan je linkerhand) over de havenweg langs de haven. Aan het einde van de
weg, op de dijk, ga je naar rechts. Je kunt links voor het pand parkeren of anders langs de dijk. Let
wel op dat er busjes langs moeten van Stichting dagloon, vrachtwagens en brandweer. Als er geen
plek is, is voor de Hilckman ook nog gratis parkeren (de havenweg).
De rest is betaald parkeren.

Komend vanaf het station: (ongeveer 15 minuten lopen)
Ga achter het busstation de stieltjesstraat in. Voorbij het politiekantoor naar links de nieuwe
marktstraat in. Aan het einde naar links onder de hezelpoort door. Steek de voorstadslaan over en
loop langs de haven. Bij het fietspad dat de voorstandslaan kruist ga je naar rechts, je volgt het
fietspad langs de haven. Voorbij het nieuwbouwcomplex ga je de eerste mogelijkheid naar rechts en
loop je langs de haven met ‘Hilckman’ aan je linkerhand. Aan het einde, op de dijk naar rechts. In het
gebouw met 3 verdiepingen vind je mijn praktijkruimte.

